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De Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Gerdi Verbeet, heeft van
24 tot en met 25 augustus 2007 deelgenomen aan een bijeenkomst van
vrouwelijke Voorzitters van de (lagerhuizen van de) parlementen van de
Europese Unie (EU). Zij werd begeleid door Gonnie de Boer, stafmede-
werker van de Griffier van de Kamer. De bijeenkomst was belegd door
mevrouw Barbara Prammer, Voorzitter van de Oostenrijkse Nationalrat.
Mevrouw Anna Benaki van het Griekse parlement moest verstek laten
gaan in verband met vervroegde verkiezingen. Mevrouw Katalin Szili van
het Hongaarse parlement en mevrouw Ene Ergma van het Estse parle-
ment waren wel aanwezig. Het programma van de bijeenkomst is bij dit
verslag gevoegd.

Er stonden twee onderwerpen op de agenda voor de bijeenkomst, te
weten genderbeleid en de rol van nationale parlementen onder het
nieuwe EU-verdrag waarover nu wordt onderhandeld. Wegens een
vertraagde vlucht heeft mevrouw Verbeet alleen deel kunnen nemen aan
het werkdiner en heeft zij de daaraan voorafgaande vergadering over
genderbeleid moeten missen. Tijdens het diner en ook gedurende het
verdere verloop van het bezoek is het onderwerp, evenals vele andere
onderwerpen die niet formeel geagendeerd stonden, evenwel nog ruim-
schoots aan de orde gekomen.

De nog altijd achterblijvende participatie van vrouwen aan met name
politiek en wetenschap baarde alle vier de Voorzitters zorgen. Hoewel
meisjes en vrouwen doorgaans zeer goed presteren op school en bij hun
studie zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in hoge functies in de meeste
sectoren en is het aantal vrouwelijke politici, zeker voor wat betreft parle-
mentariërs, nog steeds laag. Veel vrouwen zien hun loopbaanmogelijk-
heden ook bemoeilijkt door de gebrekkige kinderopvang en ook door de
nog immer bestaande maatschappelijke verwachting dat zij (het grootste
deel van) de zorgtaken voor hun rekening nemen. Er is ook te weinig
politieke aandacht voor deze problemen en andere belangrijke gender-
thema’s zoals geweld tegen vrouwen (onder andere vrouwenbesnijdenis).
De vrouwelijke Voorzitters willen daar graag verandering in brengen en
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zullen in dat kader het Portugees voorzitterschap van de EU Voorzitters-
conferentie verzoeken het onderwerp gender te agenderen voor de confe-
rentie in de lente van 2008. Daarbij wordt het voorstel gedaan, de Com-
missarissen uit te nodigen die verantwoordelijk zijn voor wetenschap en
voor de implementatie van de EU Routekaart voor gelijkheid tussen
mannen en vrouwen, alsook vertegenwoordigers van de media. Volgens
de vrouwelijke Voorzitters hebben de media namelijk een belangrijke rol
waar het gaat om de bewustwording van de bevolking over genderprob-
lemen.

Tijdens de bijeenkomst is zoals gezegd tevens gesproken over de rol van
nationale parlementen in de EU. Daarbij ging de discussie overigens meer
over het gebrek aan belangstelling onder parlementariërs voor Europese
onderwerpen en over de publieke desinteresse in de politiek in het alge-
meen. Mevrouw Prammer zegde in het kader van het laatste toe om haar
collega’s te informeren over het initiatief van de Nationalrat, om in het
parlement jongeren «workshops democratie» aan te bieden. Verder was
opmerkelijk dat de discussie regelmatig alle kanten uitging en voorname-
lijk gericht was op Europees beleid, of het gebrek daaraan, op een aantal
gebieden. Met name waar het Europees energie- en buitenlandbeleid
betrof was er veel kritiek. De EU zou op deze terreinen veel steviger met
één mond moeten spreken. Waar vroeger de neiging bestond om een
keus af te dwingen tussen verdieping enerzijds of uitbreiding anderzijds
zouden dus nu, na een aantal forse uitbreidingen die nog niet volledig
verwerkt blijken te zijn, de EU-lidstaten hun samenwerking op een aantal
gebieden fors moeten verdiepen. Gelet op de gevoeligheid van de onder-
werpen en de lopende en toch ook weer moeizame onderhandelingen
over het nieuwe verdrag is het niet realistisch te verwachten dat hier snel
vooruitgang wordt geboekt. Waar wellicht wel gevolg aan kan worden
gegeven en waar ook voor nationale parlementen een cruciale rol is
weggelegd, is om te bevorderen dat de EU een duidelijker eigen identiteit
krijgt. Het gebrek aan besef waar de EU voor staat, wat voor principes
(ook op het gebied van sociaal beleid) de lidstaten delen, draagt niet bij
aan enthousiasme van burgers en politici vóór die Unie.

De bijeenkomst werd door alle aanwezigen als nuttig ervaren, het is
prettig om in een kleiner gezelschap wat vrijer door te kunnen praten over
een aantal actuele thema’s en de Voorzitters spraken ook de hoop uit, dat
hun initiatief richting het Portugese voorzitterschap van de EU Voorzitters-
conferentie positief zou worden ontvangen. Over de ervaringen in
Lissabon in het voorjaar van 2008 kan dan wellicht worden gesproken
tijdens een tweede bijeenkomst van vrouwelijke Voorzitters. Mevrouw
Verbeet heeft aangeboden deze in Nederland te organiseren, naar
verwachting tevens in het derde weekend van augustus.

N. G. de Boer
Stafmedewerker Griffier
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Programma bijeenkomst vrouwelijke parlementsvoorzitters EU
Salzburg, 24–25 augustus 2007

Vrijdag 24 augustus 2007

13:50 uur geplande aankomst te Salzburg
vervoer naar Arabella Sheraton Hotel Jagdhof

17:00 uur eerste werksessie
«The advancement of gender issues at the UN and in
Europe»
meeting room, Arabella Sheraton Hotel Jagdhof

18:00 uur werkelijke aankomst te Salzburg
vervoer naar Arabella Sheraton Hotel Jagdhof

19:30 uur diner, aangeboden door Voorzitter Nationalrat,
mevrouw Barbara Prammer
Imperial Gourmet Restaurant, Hotel Schloss Fuschl
voortzetting debat

Zaterdag 25 augustus 2007

09:00 uur tweede werksessie – werkontbijt
«The forthcoming Reform Treaty of the European Union
and the role of national parliaments»

10:00 uur vertrek naar Salzburg

11:00 uur concert van het Weens Philharmonisch Orkest
Großes Festspielhaus Salzburg

13:00 uur werklunch, aangeboden door de Gouverneur van
Salzburg, mevrouw Gabi Burgstaller
Restaurant Goldener Hirsch
voortzetting debat

19:05 uur vertrek vanaf Salzburg
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